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NOT: Dekoratör unvanlı personelin giriş ve derecesi hakkında  

T.C. 

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI 

Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü 

 

Sayı: E-53773008-622.02-5901312                          14/03/2023 

Konu: Dekoratör Unvanlı Personelin Giriş ve 

Derecesi 

……….. BELEDİYE BAŞKANLIĞINA 

 

İlgi: 21.02.2023 tarihli ve E-65672119-900-457/2503 sayılı  yazınız. 

 

Başkanlığınızda dekoratör unvanında görev yapan sözleşmeli personelin 657 sayılı Devlet 

Memurları Kanununun 36/A/2 kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği hususunda görüş 

istemli ilgi yazınız incelenmiştir. 

Bilindiği  üzere,  7433  sayılı  Devlet Memurları  Kanunu  ve Bazı  Kanunlar ile  663  Sayılı  

Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 3 üncü maddesinde,  "... 

b) İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 5393 sayılı 

Kanunun 49  uncu maddesinin  üçüncü  fıkrası  çerçevesinde  28/11/2022 tarihi itibarıyla  çalışmakta  

olanlardan  bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte sözleşmesi devam eden ve 48 inci maddede belirtilen 

genel şartları taşıyanlardan bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde yazılı 

olarak başvuranlar, sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına, 

... 

bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altmış gün içinde kurumlarınca atanırlar. 

... 

Bu  madde hükümlerine göre memur kadrolarına atananların, ilgili  mevzuat hükümlerine göre 

sözleşmeli personel olarak geçirdikleri hizmet süreleri öğrenim durumlarına göre yükselebilecekleri 

dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve kademelerinin tespitinde değerlendirilir. 

Bunlar, atandıkları kadronun mali ve sosyal haklarına göreve başladıkları tarihi takip eden aybaşından 

itibaren  hak  kazanır  ve önceki pozisyonlarında aldıkları mali ve sosyal haklar hakkında herhangi bir 

mahsuplaşma yapılmaz. 

..." hükmü ile 6 ncı maddesinde, "Sözleşmeli personelin işe alınması memur kadrolarına ilk 

defa alınma usulüne tabidir. Sözleşmeli personelden üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri 

hâlinde sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrolarına atanır. Bu 

kapsamda memur kadrolarına atananların bir yıl süreyle diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakli 

yapılamaz. Bunların sözleşmeli personel pozisyonlarında geçirdikleri hizmet süreleri, öğrenim 

durumlarına göre yükselebilecekleri dereceleri aşmamak kaydıyla kazanılmış hak aylık derece ve 

kademelerinin tespitinde değerlendirilir." hükmü yer almaktadır. 

Diğer taraftan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinde, "… 

II - TEKNİK HİZMETLER SINIFI: 

Bu  Kanunun  kapsamına  giren  kurumlarda  meslekleriyle  ilgili  görevleri  fiilen  ifa eden ve 

meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, 

hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (Hareket araştırmacısı), 

matematiksel iktisatcı, ekonomici ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, 

öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi veya 

bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek Bölge Plancısı, 3437 ve 9/5/1969 

tarih 1177 sayılı Kanunlara göre tütün eksperi yetiştirilenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen 

memuru, yüksek tekniker, tekniker teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup, en az orta 

derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar, Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder 

… 
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2 – Dört yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerden yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, 

mimar sıfatını almış olanlar ile bunlardan öğretmenlik hizmetinde çalışanlar, Erkek Teknik Yüksek 

Öğretmen Okulu, Erkek Teknik Öğretmen Okulu ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu 

mezunları, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi ile uygulamalı Endüstri Sanatları Yüksek Okulu 

mezunları, Teknik Eğitim Fakültesi (Yüksek Teknik Öğretmen Okulu ve Güzel Sanatlar Fakültesi, 

İstanbul Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu) mezunları, öğrenimlerine göre tesbit edilen 

giriş derece ve kademelerine bir derece, 

... 

4 – Teknik hizmetler sınıfında görev almak şartiyle jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, 

jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), 

matematiksel iktisatçı (Ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, 

teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri Uzmanlık 

Yüksek Okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, Mimarlık ve 

Mühendislik Fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek 

bölge plancısı. Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim 

Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları 

üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, 

klasik arkeoloji anabilim dallarından mezun olanlar öğrenimlerine göre tespit edilen giriş derece ve 

kademelerine bir derece, 

..." hükmü yer almaktadır. 

Öte yandan, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına 

hitaben 18/2/2021 tarihli ve E-75850160.102.01-01-11507 sayılı yazısında, Üniversitelerarası 

Doçentlik alanları bağlamında peyzaj mimarlığı ve iç mimarlığın, mimarlığın alt kırılımı olarak 

mütalaa edildiği belirtilmiştir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 3/2/2020 tarihli ve 75850160-

102.01.01-E.9052 sayılı yazısında iç mimarlık bölümü mezunlarının dekoratör unvanını 

kullanabileceklerini belirtmiştir. 

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının mezkûr 

Kararı uyarınca iç mimarlık bölümü mezunlarının mimarlığın alt kırılımı olarak mütalaa edildiği ve iç 

mimarlık bölümü mezunu olan ilgililerin teknik bilimleri lisansiyeri oldukları ve dekoratör unvanını 

kullanabileceği hükmü göz önüne alındığında söz konusu personelin giriş derece ve kademelerine bir 

derece ilave edilerek işlem tesis edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

Bilgilerini rica ederim. 

 

                          ………….. 

                Bakan a. 

                        Yerel Yönetimler Genel Müdürü 


